
 

 

 

 

En Peter és un americà que ha arribat a la T1 de 
l’aeroport de El Prat procedent de TEXAS (EUA) 
per passar unes divertides vacances a Catalunya 
però en baixar de l’avió es troba que li han perdut: 

• les maletes amb tota la roba,  

• la mascota,  

• el bitllet de tornada i fins i tot ....  

• la xicota  
 
A través d’en Pau, un taxista barberenc molt 
espavilat, que “l’adopta” i el porta a casa seva uns 
quants dies, coneixerà la nostra ciutat, com és 
Catalunya i l’ajudarà a recuperar-ho tot. 
 
ENS AJUDEU ? 
 

 

 

 

El Campus d’estiu es realitzarà a les instal·lacions 
de l’escola Can Serra i pavelló poliesportiu 
(pista poliesportiva, pistes exteriors, sala 
psicomotricitat, menjador, aula-taller, biblioteca, 
etc), excepte els dies que es facin sortides a la 
piscina o excursions fora del centre. 
 

 

 

 

 

Estaran confeccionats en funció de la demanda 
de places. En principi els grups seran: 
 P-3 
 P-4 / P-5 
 1r a 3r 
 4t a 6è 
Si no hi ha un mínim es podran ajuntar grups. 

 Totes les activitats estaran relacionades 
amb el centre d’interès o dinàmica de grups 
setmanal i podran ser:  

• Gimkanes i  campionats esportius 

• Esports (mínim 2 per setmana) 

• Jocs cooperatius 

• Tallers d’experimentació 

• Piscina recreativa setmanal 

• Jocs d’aigua i “Manguerazo” 

• Danses i Balls populars 

• Jocs Populars i sobre dimensionats 
 
Les activitats esportives i els tallers, seran 
adaptats segons els grups d’edats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Setmanalment es realitzaran dues sortides: 

1) una aquàtica a la piscina de Can 
Llobet. Els nens/es d’Educació Infantil 
es podran recollir abans de les 17,00 
h (prèvia comunicació al coordinador 
responsable del campus – casal). 

2) una altra terrestre (relacionada amb el 
centre d’interès d’aquella setmana al 
Campus) que podrà ser per Barberà o 
fora del municipi.  

 

 Variarà en funció del nombre de setmanes 
en què estigui apuntat el nen/a i els serveis 
complementaris escollits: 

 

PRESENTACIÓ ACTIVITATS campus - casal 

ACTIVITATS de dia sencer 

INSTAL LACIONS

GRUPS D’EDATS 

QUIN ÉS EL PREU? 

 

 



Esports, Activitats aquàtiques, Excursions, Gimkanes, Tallers 
d’experimentació, Jocs cooperatius, Jocs d’aigua, totes 

les activitats adaptades segons l’edat dels participants,…. 
I MOLTES SORPRESES !!! 

 

 
 

 

 
 
 
És molt important que, per a la realització del 
campus – casal, tots/es els/les participants: 
 
1.-  Portin roba còmoda, a ser possible 

esportiva (pantaló curt, samarreta curta, 
sabatilles esportives). 

2.- Portin una bosseta amb: crema protectora, 
gorra pel sol, samarreta de recanvi, 
ampolla d’aigua. 

3.- No portin telèfons mòbils ni aparells 
elèctrics. 

4.- No portin cèntims. 
5.- De P3, P4 i P5 tinguin a la bosseta a més: 

roba de recanvi, bata per fer tallers, ... (es 
quedarà a l’escola i s’utilitzarà 
puntualment). 

6.- Per l’esmorzar de mig matí recomanem 
entrepà petit o peça de fruita i aigua o suc. 
Es farà el dia de la fruita. 

7.- Per no fer brutícia, ni haver de portar 
bosses de plàstic, recomanem que portin 
una carmanyola. 

8.- Tot ben MARCAT AMB EL NOM DEL 
NEN/A. 

 
 
 
 
Es realitzarà una reunió informativa per a totes 
les famílies interessades al Campus d’Estiu, el 
proper dimarts 23 de maig, a les 16,30 h, al 
teatre de l’escola. Aquest dia ja es recolliran 
inscripcions. 

  
 
 
Inscripció.- Lliureu el full d’inscripció signat i 
degudament complimentat, anotant les 
observacions que creieu oportunes i el vostre 
número de compte. 
  

• Del 24 de maig al 2 de juny. 

• Matins de 8,45 – 09,15  

• Tardes de 16,40 – 17,10 h. 

• Despatx de l’AMPA. 
 

1er Pagament.- Amb la inscripció s’ha d’abonar 
una bestreta de 30 € (que no serà retornada 
excepte causa major degudament justificada i per 
escrit i que serà descomptada del import total a 
pagar per la família). 

 

Resta del Pagament.- Entre el 10 i el 15 de juny 
es girarà rebut domiciliat de la resta del import 
total de campus. 
 

Posteriorment a aquestes dates d’inscripció, truqueu 
als telèfons i horaris indicats per demanar la 
disponibilitat de places o altres consultes 

relacionades amb el Campus – Casal d’Estiu. 
 
 
 
 

Club Esportiu GADEX 
 
663 963 664  (matins de 10,30 – 13,30 h). Aldo 
657 13 06 33 (tardes de 17,30 – 20,30 h). Miguel 

clubgadex@hotmail.com 
 

AMPA Escola Can Serra 
 

93 718 56 54 (dilluns de 16,30 a 18,00 h) 
ampacanserra@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS – CASAL  · Escola CAN SERRA · Barberà del Vallès 

ORGANITZA COL·LABORA 

   

VESTUARI I MATERIAL INSCRIPCIONS  

REUNIÓ FAMÍLIES 
MÉS INFORMACIÓ 

ESTIU 2017 
Del 22 de juny al 31 de juliol 


